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A Z  EG Y ETEM I K Ö N Y V T A R O SK É PZ E S PR O G R A M JA

DÁN RÓBERT

Hogy rémhír volt-e vagy sem az elmúlt években felreppent értesülés az egyetemi 
könyvtárosképzés megszüntetéséről, ma már aligha fontos, és nem kell bizonyítani az 
ellenkezőjét sem. De ha rémhírnek bizonyult is, meglepő egységbe kovácsolta a könyvtá
ros szakma különböző területein dolgozó szakembereket. „Érted és nem ellened harag
szom” töltésű nyilatkozatok jelentek meg napilapjainkban, hetilapjainkban, szakfolyó
iratainkban. A legkülönfélébb szempontok szerint, sajátos és nemegyszer egyéni nézetek 
kihangsúlyozásával, de végeredményben az egyetemi könyvtárosképzés érdekében, javítá
sáért, színvonalának emeléséért léptek fel a nyilatkozók. És ebben igyekezetük találko
zott az ELTE vezetésének véleményével. Közös célért, az oktatás színvonalának emelésé
ért, de különféle szempontok szerint vonultatták fel érveiket mindkét oldalon. Az elmúlt 
időszak bebizonyította, hogy nem feszült ellentmondás a szakma és az egyetemi vezetés 
között. Mindkét irányból „érted” munkálkodtak. Más kérdés az, hogy a könyvtáros 
szakma a gyakorlathoz közelebb állva más elképzeléseket hangoztatott, és az is természe
tes, hogy az egyetemi oktatás a maga szempontjait vette figyelembe. Egyik oldalon 
a speciális igények, hiszen a munkahelyek kész, a részletkérdésekben is járatos szakembe
reket várnak. A másik oldalon a tudományos színvonalat, a részletekben is eligazító elvi 
és elméleti ismeretek fontosságát hangsúlyozták.

Az oktatás általános irányelveiről kiadott minisztériumi tájékoztatás a könyvtárügy 
állami irányító és országos társadalmi szervének néhány észrevételével ötvözve, a IV. 
Könyvtárügyi Konferenciának a képzésre vonatkozó ajánlásaival együttesen és egymással 
összhangban jó alapul szolgálhatott az egyetemi könyvtárosképzés programjának kiala
kításához. A Művelődési Minisztérium Könyvtáros Oktatási Állandó Bizottságot hozott 
létre, amelynek tevékenysége felkért kitűnő szakértők közreműködésével és a képzésben 
közvetlenül érintett hallgatói nyilatkozatok alapján tovább gazdagodott.

Az oktatási program kialakításában fontos szerepet kaptak a Tanszéken szerzett 
pozitív és negatív tapasztalatok. A könyvtárügy, a tudományos tájékoztatás elterjedőben 
lévő új formái, az információáramlásból a könyvtárra és a könyvtárosra háruló hagyomá
nyos és merőben új társadalmi elvárások, a rendkívül komplex és számos esetben ellent
mondó részterületekre figyelemmel bontakozott ki az a vélemény, hogy a modern 
könyvtárosképzés anyaga a hagyományos könyvtári tudományokból és a modem infor
matikai ismeretekből tevődik össze. A Tanszék feladata a társadalmi igényeknek megfele
lően figyelembe véve a tudományos kutatásban, a közművelődésben, a műszaki fejlesztés
ben és a gyakorlati élet egyéb területein jelentkező hagyományos és modern feladatokat,
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magas tudományos szinten képzett könyvtárosokat és tájékoztatási szakembereket 
bocsásson ki. Ilyan szakembereket, akik elmélyült könyv-, írás-, sajtó- és könyvtörténeti, 
elméletileg jól megalapozott pedagógiai, művelődéspolitikai és közművelődési ismeretek
kel rendelkeznek.

Az egyetemi oktatás az ELTE Bölcsészettudományi Karon történik. Figyelembe 
kell venni a Kar általános és a Tanszékre vonatkozó különös szabályait, a hallgatók két- 
szakosságát, s ez önmagában is megold számos, a szakmai közvélemény által megfogalma
zott kérdést. Az ELTE Könyvtártudományi Tanszék nappali tagozatos hallgatóinak 
oktatási anyaga összeállításakor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy jövendőbeli 
kollégáink egy másik tudományszakból is diplomát szereznek. Ez a „második” szakkép
zettség eleve magában hordozza a későbbi specializálódás lehetőségeit. Ugyanakkor mint
egy versenyre hívja a Könyvtártudományi Tanszéket is. Nemcsak abban, hogy naponta 
sőt óránként összehasonlítási lehetőséget kínál az oktatás minősége és tudományos szín
vonala szempontjából, de a hallgatók megtartása, pályára irányítása szemszögéből sem 
mellőzhető tény. Az egyetemi oktatás oldaláról nézve — és ez a kétszakosság lényege — 
a hallgató két azonos értékű tudományterületen szerez képesítést. Minden tanszék köte
lessége tehát, hogy tananyagát fejlessze, tudományos színvonalát naprakészen tartsa és 
ezeket messzemenően megkövetelje a jelöltektől. A Könyvtártudományi Tanszékre külö
nös terhet ró az oktatási anyag komplexitása és a tudományos ismeretek potenciálisan 
széles körű alkalmazhatósági köre. Karunk tanszékei sorában elsők között valósíthatjuk 
meg az ELTE különféle karain hallgatók „áthallgatását”. A Természettudományi és Jogi 
Kar hallgatói remélhetőleg élnek majd a lehetőséggel, és akkor az említett „verseny” 
tovább szélesedik.

Jogosan merült fel a jövendő könyvtárosok nyelvtudásának kérdése, amire ismét 
a kétszakosság és az általános egyetemi lehetőségek adnak választ. A könyvtáros hallga
tók jelentős része az országban elérhető legnagyobb nyelvtudással rendelkezik, hiszen 
a könyvtárosi diplomával egyidőben orosz, német, angol, latin vagy görög stb. oklevelet 
is szereznek.

Több sajtócikk, szakmai közlemény is utalt arra, hogy ma a könyvtáros három 
szakterületből merített ismeretrendszer birtokában képes választ adni a feléje áramló 
kérdésekre, igényekre. A z ELTE Könyvtártudományi Tanszéke a tudományos alapképzés 
keretében a hagyományos „bibliothekarius”, a közművelődési, az informatikai ismeretek 
oktatását azonos értékű, egymás mellé rendelt diszciplínának tekinti. Ezen belül pedig az 
oktatás elméleti, tudományos- és művelődéstörténeti megalapozottságának, a hagyomá
nyos és modern könyvtári, informatikai elméleteknek és gyakorlatoknak komplex szerke
zetét terveztük meg. Egy pillanatra sem tévesztve szem elől, és remélve, hogy hallgatóink 
nemcsak szakmát, de hivatást is választottak akkor, amikor a Tanszékre kérték felvételü
ket. Ugyanakkor a társadalom igényét is szolgálnunk kell. Nem biztos, hogy tizen- vagy 
huszonévesen minden jelentkezőnk el tudta dönteni, hogy a pálya melyik területe vonzza 
a legjobban. Másrészt viszont a társadalom nem vállalhatja, hogy ott és akkor nyújt 
érvényesülési lehetőséget, amikor és ahol a személyes igények jelentkeznek. A megoldás 
itt is, másutt is, a lehetőségek messzemenő biztosítása. Azaz a hallgatókat magas szintű 
és konvertálható, a szakma és a szakmával kapcsolatos területeken bárhol alkalmazható
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ismeretekkel kell ellátnunk. A komplexitásból és az ismeretek átválthatóságából követ
kezik, hogy korunkban, amikor egyre jobban elmosódik a természet- és társadalomtudo
mányok közötti határ, az információkat kezelő könyvtárosoknak is szélesedik a feladat
köre. A termelés és a kutatás, de a közművelődés is igényli a természettudományokban 
jártas könyvtárosokat. Ezért nemcsak a fentiekben említett „áthallgatás”-sal, hanem 
„átoktatással” is számolnunk kell.

Az oktatási program összeállításánál mindezekre figyelemmel modulszerű, de egy
másra épülő rétegeket alakítottunk ki, melyek összefogják a szétszóródó ismereteket, 
ugyanakkor tekintetbe veszik a diszciplínák önállóságát mind a tudományos mind a gya
korlati területeken. Az alapdiszciplínának tekintett könyvtárosi technikák, mint a katalo
gizálás, szakozás, az elméleti könyvtártan, a históriai stúdiumok, mint az írás--, könyv-, 
könyvtártörténet, és a bevezetés a könyvtári és információs ismeretekbe, a kommuniká
cióelmélet az I. szigorlat előtt kerül tárgyalásra. Az első két évben szerezhetik tehát meg 
a hallgatók a minden könyvtártípusban szükséges történeti, elméleti, és gyakorlati isme
reteket. Ez a biztos bázis szolgál kiindulópontként a modern könyvtári és tájékoztatási 
módszerek oktatásához, különös hangsúllyal a tudományos és szakkönyvtári, a közműve
lődési könyvtári, és a dokumentációs-informatikai ismeretek elméleti és gyakorlati megis
mertetéséhez. Ebben az oktatási szakaszban a modem informatikában elengedhetetlen 
számítástechnikai alapismeretek feldolgozására, a számitógépes könyvtári és informatikai 
rendszerek elveinek megismertetésére, a szaktájékoztatás kérdéseinek a feldolgozására 
kerül sor. A harmadik oktatási szakasz, ami a II. szigorlat után kezdődik és az államvizs
gával záródik, már a gyakorlati munkához való felkészülést megelőző időszak. A hallgatók 
a szakdolgozatuknak választott témával, valamint a másik egyetemi szakjuknak megfelelő, 
de könyvtárosi ismereteket tartalmazó szakirányú képzésben vesznek részt. Ez a mérsé
kelt orientáltság dialektikus kapcsolatban áll a korábban megszerzett, s a könyvtáros 
pálya minden területén hasznosítható alapismeretekkel. Speciális kollégiumok és szemi
náriumok keretében biztosítjuk, hogy mind a hagyományos könyvtáros tudományokban 
(nyomdatörténet, könyvismeret, sajtótörténet, bibliográfia stb.), mind a közművelődési 
könyvtárügy szervezeti kérdéseivel foglalkozó diszciplínákkal, a szakkönyvtárügy és az 
informatika legkülönbözőbb részterületeivel megismerkedhessenek a hallgatók. Ezt 
követi a komplex államvizsga. De a fentiekből az is következik, hogy a pozitív eredmény 
kihirdetésével, a könyvtáros diploma megszerzésével nem záródhat le az egyetem szerepe 
a könyvtárosképzésben.

A fentiekben vázolt nappali képzés természetes kiegészítéseként kerül sor a már 
szakkönyvtárakban és információs intézményekben dolgozó egyetemi vagy főiskolai 
diplomával rendelkezők továbbképzésére. A posztgraduális szint már a specializálódás 
területe, hiszen ez a keret a könyvtári tudományok különleges ismereteinek'átadását 
hivatott elvégezni. Elsősorban természetesen az információs képzésben volt szükség 
a posztgraduális szintű képzés megvalósítására. Kiegészítő szakot indítottunk, ahol a 
nappali tagozaton végzettek, valamint az ELTE más szakjain, sőt más egyetemen diplomát 
szerzettek kapnak felső szintű tudományos oktatási anyagot korunk modem könyvtári 
tudományából. Posztgraduális képzésnek tekinthető a hagyományos könyvtártörténeti 
szakterületen az MTA támogatásával működő fragmentum kutatócsoport oktató, kutató,
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tudományos tevékenysége is. A közművelődési szakterületeken dolgozók posztgraduális 
szintű továbbképzésére, valamint könyvtárvezetői és szervezői érdeklődésű kollégáink 
képzésére a következő évekre tervezünk a fentiekhez hasonló képzést.

Végül néhány szót kell ejtenünk a könyvtárosképzés vertikális szervezetében 
egyetemi képzést megelőző főiskolai képzésről mint oktatási problémáról. A könyvtáros
képzés egészének rendszerében a főiskolai szintű hallgatók száma a legmagasabb. Ez 
a könyvtáros típus fontos társadalmi igényeket elégít ki. Célja olyan könyvtárosok, doku- 
mentalisták képzése, akik főiskolai ismeretek birtokában képesek minden könyvtártípus
ban és a tájékoztatási munkaterületeken érdemi szakfeladatokat megoldani és ellátni. 
Az egyetemi tantervi struktúra figyelemmel van a főiskolai képzésre, mivel a főiskolai 
szintű képzés lényegében egybeesik, de nem azonos az egyetemi tanterv I. szigorlatának 
követelményeivel. Tartalmazza továbbá az egyetemi tantervből a II. szigorlatig terjedő 
anyag részeit, és az informatika alapismereteit is. Helyesnek látszik tehát gondolkoznunk 
azon, hogy milyen összehangolási lehetőségeink lesznek a jövőben az egyetemi és fősiko- 
lai tantervek egybesimítására. Elképzelhetőnek látszik, hogy a főiskolát végzett hallgatók 
érdemjegyeik és eredményes felvételi vizsga alapján mint kiegészítő tárgyat felvehetik 
majd az egyetemi szakot is. Ugyanakkor viszont figyelemmel kell lennünk a főiskolai 
képzés jellegéből következő és a széles körű társadalmi elvárásoknak megfelelő különböző 
szakterületekre képzett könyvtárosok számának növekedésére. Az iskolai és gyermek
könyvtári munka, a közművelődési, az általános jellegű szaktájékoztatás — mint pl. az 
általános és műszaki kultúra, egészségügy, jog stb. — olyan könyvtárosokat vár akik 
a mindennapi élet feladataiban közvetlen segítséget nyújtanak az oktatóknak, az érdeklő
dőknek, a szakembereknek is. Az egyetemi és főiskolai képzés tehát nem csupán a tudo
mányos ismeretek közlésének szintjén tér el egymástól, de funkcionális szempontból is 
különbözik.

Az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke a fenti program alapján tervezi további 
működését. Ma még a reform elején járunk, de a kitűzött célok világosak. Az egyetemi 
oktatók ismerik feladataikat, a felmerülő tudott és ma még aligha sejtett nehézségeket. 
De úgy mint a tanszék fennállása óta mindig, most is tudásuk legjavát adják és aktivitásuk 
remélhetőleg a jövőben sem fog csökkenni. Célunk, hogy az előttünk álló tudományos, 
műszaki, technikai és közművelődési feladatok megoldásához hatékonyan hozzájáruló 
könyvtáros és információs szakembereket képezzünk.

A Schulbibliothek Aktuell humorából.
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